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Segundo os nossos leitores estão informados pela 
Circular publicada no ultimo numero do «Brazila Es- 
parantiston,realizar-se-á em S. Paulo, porem durante 
0 mez vindouro, o 2o Congresso Brasileiro de Espe
ranto, ao qual uma commissão composta de activos e 
fervorosos esperantistas procura dar o maior bri
lhantismo possível.

Está fixada para 0 dia 16 de Janeiro a sessão 
inaugural, solemnidade que será honrada com a pre
sença de altas autoridades do Estado. Por essa occa- 
sião é provável que faça uma conferencia 0 deputado 
Medeiros e Albuquerque, illustrado chronista e poeta 
a quem muito já deve a causa do esperanto no Bra
sil. No dia 19 terá logar a sessão de encerramento, á 
qual se seguirá uma bellissima festa. Além dessas 
duas solemnidades, os esperantistas tomarão parte 
em varios passeios e excursões, convindo notar que 

■ numa destas visitarão- a cidade de Campinas, centro 
jde uma propaganda activissima, onde se prepara 
luma festa que promette ser deliciosa. Está encarre- 
|gada da organisação desse festival uma commissão 
de que fazem parte os Sr. Tobias Rabello Leite, pre
sidente ; senhoritas Julia Moreira Dias, Zilda Egydio 
e Ida Nickelsen, membros da Directoria do Grupo 
Brazila Espero, auxiliares. E’ presidente honorario 
dessa commissão 0 Sr. Orozimbo Maia, prefeito de 
Campinas.

Toda a pessoa, esperantista militante ou apenas 
sympathica, que desejar tomar parte no Congresso, 
bem como toda a sociedade esperantista que a elle 
desejar enviar um representante, deverá remetter 

I até 31 de Dezembro corrente a quantia de 10$ á Com
missão Organizadora, recebendo em troca um cartão 
ricamente' impresso, com o qual os congressistas 
terão ingresso em todas as solemnidades.

A Commissão Organizadora, auxiliada pela Bra
zila Ligo Esperantista, envida todos os esforços para 
obter do Governo e companhias de estradas de ferro, 
passagens gratuitas, e bem assim para que nos pas
seios projectados os congressistas tenham 0 máximo 
conforto.

Por occasião do Congresso pretende a Commis
são realizar uma interessante exposição de .documen
tos e publicações de toda a natureza com 0 fim de 
provar o progresso ja attingido pelo Esperanto, por 
isso pede a todos os esperantistas a remessa de tudo 
o que possa figurar nessa exposição, dirigindo á 
« Commissão do 2o Congresso Brazileiro de Esperan
to ». caixa do correio n. 53. Campinas.

Dio
(Verkis Casimiro de Abreu)

Al Dro Venancio Silva

Mi memoras, memoras 1 Malgrandeta.. 
Mi ludis ĉe marbord’. La mar’ muĝadis 
Kaj kun fiera dorso ĝi skuadis
La ŝaŭmon blankan al ĉiel’ kvieta !
Frenezaj (diris mi tiun momenton 
Al la patrin’) kolero kaj sonaro !
Kio estas pli granda ol la maro ? ’. 
Venki pri forto kio provas venton ? ’.
La patrin’ montras la ĉielon : Io 
Diris ridante, de ni ne vidata, 
Estas pli granda ol la mar’ timata, 
Estas ol kuraĝan’ pli forta—Dio ’.

Tradukis
Mario de Assis Moural

Ituverava, la 19an de oktobro 1908.

LIA MOSTO
( Impresoj de 1’provinco )

(VERKIS ARTHUR AZEVEDO)

Tiun sabaton Kantidjano estis eliĝonta el siaj 
kutimoj. Ĝi estis la naskotago de Tdirektoro de la re
gistara sekretariejo, kie li funkciadis kiel skribisto.

Tiu invitis lin por trinki teon. Li, kiu estis ne nur 
la plej senhara, sed ankaŭ la plej timema, la plej 
obeema, la plej respektema el la subalternaj oficis
toj, nenie1 povus manki al tiel honora invito.

Sekve, li piedvestis la iakajn botetojn, vestis 
la blankan pantalonon neriproĉinde gladitan, eltir- 
kestigis, brosis kaj vestis la redingoton de Tsolenaj 
tagoj, surmetis la altforman ĉapelon,—kiu malfacile 
eniris en lian kapon, ĉar ĝi restis multe da tempo 
neuzita—kaj, kiam la sonorigisto de Karmo aŭdigis la 
unuan sonorilbaton de la oka, li eliris el hejmo kaj 
iradis, per gravaj kaj mezuritaj paŝoj, agitante inter 
la fingroj la junkan bastoneton.

Enirante en la domon de sia estro, Kantidjano 
renkontis lin en la koridoro, riproĉantan negretojn 
de la najbaraĵo, kiuj estis allogitaj ĝis la manĝo
ĉambro pro la festa aspekto de la loĝejo.

Ekvidante sian hierarnian superulon, la skribisto 
demetis la ĉapelon, kiu lasis sur lia frunto grande
gan sulkon, kaj kurbiĝis riverence, post la klasika 
saluto.
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— Estu bone aperita, Sinjoro Kantidjano. Mi tre 
dankas vin, ĉar vi ne mankis.

Kaj la direktoro aldonis kun mistera mieno :
—Ĉu vi jam scias pri la granda novaĵo ?
La skribisto arkigis la lipojn per demanda rideto.
—Sinjoro prezidanto volis al mi fari surprizon : 

li bonvolis veni trinki teon kun mi ’....
—Ĉu lia prezidanta moŝto estas tie ĉi ? 1...
—Li estas ; li sciis, ke hodiaŭ estas mia nasko

tago kaj volis honori mian domon per sia ĉeesto.
—Pro tio Vi permesos, ke mi foriru...
Kial, Sinjoro Kantidjano ?
—Mi estas simpla skribisto.. .mi ne povas resti 

en la sama vico kun la provinca prezidanto...
—Ne. sinjoro 1 Tute nei Nu! Ne alproksimiĝu al 

li, gardu la konvenan distancon por la bona moraleco 
de Tadministracio, sed restu. Restu kaj amuziĝu.

—ĉu vi do pensas, ke mi me altiras sur min la 
malplezuron de lia mosto ?

—Ho ! Sinjoro Kantidjano 1 Vi estas ĉe mi kaj 
Sinjoro prezidanto estas tre bona persono.

Kantidjano eniris kaj, ĉar la prezidanto, gaja 
viro, fraŭlo, ankoraŭ juna, estis en la salono interpa
rolante kun la sinjorinoj, li lasis sin resti en la man 
goĉambro, sidita ĉe angulo, trankvile fumante, post 
kiam li obtenis de Vmastro la necesan permeson 
ekbruligi cigaredon.

La prezidanto havis la ideon, ke oni dansus, sed 
ne estis hejme fortepiano kaj tre malfacile estis tiu 
hore improvizi orkestron. Estas vere, ke lia mosto 
povis venigi, se li volus, la bandon de muziko de 
l’kvina bataliono de infanterio ; sed, kial doni al 
«Konservatoro» materialon por unu plua artikolo 
kontraŭpartia.

Unu el la junulinoj do proponis, ke oni ludus la 
«Paroĥestron». (1) La ideo estas tre entuziasmige 
akceptita. La provinca prezidanto,—kiu decide estas 
tre afabla, tre malamiko de ceremonioj kaj etiketoj— 
estis la unua, kiu aprobas :

—Brave ! Brave ! Permesu, karaj sinjorinoj, ke 
mi, kiel unua aŭtoritato de Vprovinco, elektu tiun 
sinjoron paroĥestro.

— Brave ! Brave 1
La mastridino, dekvin jara knabino diris timeme:
— Paĉjo, kial vi ne vokas tiun junulon, kiu res

tis en la manĝoĉambro?
— Kia junulo, demandis diversaj voĉoj.
— Ĝi estas Kantidjano, respondis la direktoro 

sin turnante al lia mosto, oficisto de la sekretariejo... 
Li restis tie interne tial, ke...jes, ĉar Via Mosto 
ĉeestas... kaj li estas tre timema...

— Ho! Ilo! diris vivege la delegito de Vimperi- 
estra registaro. Mi estas do plezur-interrompanto ?...

Kaj lia mosto iris persone en la manĝoĉambron:
— Ho 1 Sinjoro Kantidjano ! Sinjoro Kantidjano ! 

Kiu estas tie ĉi Sinjoro Kantidjano?
Kaj li ekvidis brilantan senharkapon, kiu atingis 

preskaŭ la plankon, dank’al la kurbo, kiun ĝia pose
danto donis al sia spino.

— Ĉu estas vi? Nu, mi petas.
Kaj. kaptante la tremantan kaj malvarman ma

non de Kantidjano, li kondukis lin ĝis la salono.
— Jen estas la postulita Kantidjano, miaj sinjo

rinoj ! Iru ni al la ludo de garantiaĵoj!

(1) Estas ludo de garantiajhoj, kies ludantoj prenas nomojn de 
floroj, kaj devas chiam uzi inter si la pronomon «ci».

Kaj rigardante, ke la skribisto tremadis, kiel 
verdaj stangoj:—Kara sinjoro, agu kvazaŭ kejme! La 
prezidanto restis en palaco; tie ĉi estas nur la amiko..

La kompatinda diablo ŝvitis tra ĉiuj poroj.
— Komencu ni! Oni disdonu la nomojn !
— Mi estas la rozo !
— Mi la dianto 1
— Mi la angeliko !
— Mi la sempervivo !
— Sinjorino Fifino, vi estas la lonicero; ĉu v 

scias la kialon ?
— Mi scias, kaj vi estas la violo... ĉu vi kom

prenas ?
-- Ne ! violon mi jam elektis.
Fine, post granda diskutado, ĉiuj nomoj estis 

kombinataj. Kantidjano estis la papavo.
Komenciĝis la ludo.
— Iam promenante la paroĥestro ĉe la jasmeno 

li ripozadis.
— Ci mensogas, respondis la prezidanto, kiu es

tis la jasmeno.
— Kie ci estas ?
Lia mosto rigardis Kantidjanon kaj, nur mal

bone, liA respondis :
— Ĉe la papavo.
Kantidjano malkvietiĝis sur la sego, kie li sidis.
— Respondu !
— Respondu aŭ pagu garantiaĵon !
— Nu, Sinjoro Kantidjano! diris mallaŭte, tre 

serioze la direktoro. Respondu : Ci mensogas.
Kantidjano stariĝis, ridetis, kurbigis la spinon 

per riverenco kaj diris :
— Via Mosto mankas al la vero.

(Tradukis A. Couto Fernandes).

KRONIKO
Rio de Janeiro.— La agema Brazila Klubo «Es

peranto» komencis la 27an de Novembro novan pra
ktikan kurson kun 24 partoprenantoj post parolado- 
farita de sia prezidanto Inĝeniero Alberto Couto Fer
nandes en «Associação dos Empregados no Com
mercio». Tiu kurso funkciadas ĉiuvendrede de la 
3.30a ĝis la 4.30a vespere.

Jam alvenis el Eŭropo, kie li vizitadis ĉiujn mal
grandetajn landojn, la honora ano de B. K. E. depu
tato Medeiros e Albuquerque. Korai! bonvenon !

La anoj de tiu klubo kunvenas ĉiulundc kaj ĉiu
vendrede je Ia 4a en la kafejo «Loanda».

Dum la nacia ekspozicio, kiu ĵus fermiĝis, Snr.0, 
Tavares, meblovcndisto ĉe «A Exposição», strato
S. José 77, disdonigis 500 ĉefeĉajn ŝlosilojn. Brave !

Campinas.—Kiel ni diris en la antaŭa numero, 
la festo organizita de Vagema virina grupo «Brazila 
Espero» tre sukcesplene elektiviĝis.

Je la 8a nokte la vasta salono de V «Club Campi
neiro» estis homplenega kaj montris tre belan aspe
kton. Komenciĝis la festo kaj la aŭdantaro emoci
plene aŭdis la himnon «Antaŭen» kantatan de 27 
ĝentilaj fraŭlinoj. Kiam nia amiko Dr.° J. Keating 
finis sian paroladon, leviĝis la tre ĉarma fraŭlino- 
Zilda Egydio kaj salutis tiun fervoran batalanton je 
la nomo de siaj koleginoj, donacante al li tre belan 
kaj artan inkujon. Pluvo de floroj falis sur lin tuj 
post ŝiaj lastaj vortoj. Dr.° Keating restis tiel emo
ciita, ke li preskaŭ ne povis danki per vortoj tiun 
pruvon de amikeco de siaj lernantinoj.
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Oni disdonis belajn esperantajn signojn faritajn 
de Fraŭlino lda Nickelsen. Jen estas la programo de 
tiu interesa festo, al kiu la esperantistoj de S. Paŭlo 
sendis, kiel representanto!!, Dron Joaquim T. Assum- 
pção Junior :

UNUA PARTO
D. SCHAFER—Antaŭen ! Koro kun fortepiano, kantata de 

Fraulinoj: Julia Moreira Dias, Zilda Egydio, Leonina 
Cerqueira, Argentina Magalhães, Alice Gerin, Jacy de 
Barros. Cybele de Barros, Zuleika Ferreira, Dulce Machade, 
Irene Cerqueira, lda Nickelsen,Ernestina Maringoni, Carmen 
Mcg dhães, Virginia Niebler, Iracema Niebler, Esther Bre- 
neisen, Cezira Pedrazzoli, Alzira de Oliveira, Celiza de Mi
randa, Maria Antonieta Campos, Hilda Kaysel, Francisca 
Pinto, Antonietta Cezar, Violante Barcellos, Sarah Ferraz, 
Billoca Braga e Maria Carolina Bittencourt.

2— RAYMUNDO CORREIA—Sekreta Malbono, Soneto tra
dukita de Sr°. Daltro Santos kaj eldirata de Fraulino Alice 
Gerin.

3— L. LEVY—Rhapsodia Brazileira, ludata sur fortepiano
de Sinjorino Chuta Moreira Dias.

4— OLAVO BILAC—Audi Stelojn, Soneto tradukita de Sr°.
Daltro Santos kaj eldirata de Fn°. Jacy de Barros.

5— FR. LISZT-Rhapsodia Hungara, ludata sui fortepiano
de Fn°. Violonte Barcellos.

6— VICTOR HUGO—La Tombo kaj la Rozo, poezio eldirata
deFn0, Ernestana Maringoni.

7— Parolado iri «Esperanto», farata de D.r° João Keating,
prezidanto de la Grupo «Suda Stelaro.-»

DUA PARTO
8— GONCALVES DIAS—Kanto de l’Ekzilo, poezio tradukita

de S.r° Fr. Lorenz kaj eldirata de Fn° Cybele de Barros.
9— F, MENDELSSOHN—Kanto de l’Printempo, kun poezio

de A. Kruper, kantata de Fn° Ida Stott.
10— J. KEATING. SAM IDE ANO—Cartões Postaes—Ko

medieto de propagando esperantista en portugala lingvo.

Alberto Tavares, medico. 
Mariquinhas, sua mulher.
CecilPa* 1 ( Filhas dos Tavares

Daisy (Ingleza)..........................
Margarich (Hungara).
Josepha, oreada ....
Dick irmão de Daisy.

Sam Ideano
D. Irene Cerqueira.
D. Julia Moreira Dias
D. Zilda Egydio
D.- Virginia Niebler
D. Ernestina Maringoni
D. Dulce Machado 
José Juliano Vanzolini

Uma Americana, D. Leonina Cerqueira; uma Franceza, 
D. Alice Gerin; uma Allemã, D. Ida Nickelsen; uma Hespa- 
nhola, D. Francisca Simoes Pinto; uma Grega, D. Violante 
Barcellos; uma Hollandeza, D. Esther Breneisen; uma Suissa, 
D. Maria Antonietta Campos; uma Turca, D. Zuleika Martins 
uma Japoneza, D. Carmen Magalhães; uma Chineza, D. Anto
ni eta Cezar.
11—Dro L. ZAMENHOF — L’Espero—Himno esperantista, 

kantata de la tuta grupo.

Alceu de Souza Novaes. Por la organizo de 1’regu- 
laro oni elektis komitaton konsistantan el Snroj : 
Dro. Angelo Sebastião da Costa, Diocleciano Vieira,

Uberaba — Laŭ ni antaŭ vidigis en nia lasta nu
mero, fondiĝis Esperantista Klubo en Uberaba. Tion 
ĉi al ni sciigis ĝia Sekretario Alceu de Souza Novaes 
kiu, je nomo de 1’Klubo. salutis Brazilani Ligo’n.

Dum la unua kunveno de 1’tieaj esperantistoj, 
kiu okazis en salono de «Gremio Litterario Bernardo 
Guimarães» kaj kii!n prezidis Dro. Hildebrando Pon
tes, faris gravan paroladon Dro. Tancredo Martins 
pri la taŭgeco kaj estonteco de nia kara internacia 
lingvo.Poste estis aklamita la jena provizora estraro*.

Prezidanto—Dro. Hildebrando de A. Pontes; Ofi
ciala parolisto—Dro. Tancredo Martins; Sekretario--

laro oni elektis komitaton konsistantan el Suroj : 

kaj Profesoro Fernando de Araujo Vaz de Meilo.

Dro. Hildebrando de A. Pontes; Ofi-

Ni kore kaj entuziasme deziras, ke tiu nova 
klubo plifortiĝu kaj progresu ĉar tiamaniere nia ideo 
havos multajn batalantojn en Uberaba, kiu pro sia 
riĉeco kaj progresado, regas, kvazaŭ ĉefurko, gran
dan zonon de rŝtato Minas Geraes.

Matto Grosso — Ni esperas, ke baldaŭ fandiĝos 
grupo en Rosario, kie nia samideano Manoel L. 
Cuiabano tre fervore laboras por Esperanto. Li ĵus 
varbigis por nia revuo 21 abonantojn. Imitinda 
ekzemplo '.

ESPERANTISTA SOCIETARO
Laŭ la 4a numero de « Oficiala Gazeto Esperan

tista » estis je la 5a de Oktobro lasta en la tuta mondo 
1089 esperantistaj societoj, nome :

Eŭropo................................... 858
Azio....................................... 23
Afriko..................................... 15
Ameriko................................ 174
Oceanio................................. 19

Tutmonda sumo...................... 1.089

0 Esperanto no estrangeiro
Inglaterra. — Por occasião dos exames na Camara 

Commercial de Londres notou-se magníficos resultados da pro
paganda esperantista;muitos inglezes foram officialmente exami
nados em Esperanto. A introducção desse idioma nas escolas pra
ticas, commerciaes e technicas vae sempre em progresso e elle 
já figura entre as linguas exigidas pela «Oxford Sênior Exa- 
mination» para a entrega dos certificados. Foi escolhida a cidade 
de Leeds para séde do futuro congresso escossez.

JSuecia.—O actor Hedgvist obteve do celebre drama
turgo Strindberg permissão incondicional para representar seus 
dramas já traduzidos e os por traduzir para o Esperanto e orga
nizou uma companhia que em Dresde levou á scena com um 
enorme sucesso os dramas Fraulino Julio e Pario.

Noruega.-O movimento esperantista nesse paiz to
mou um forte impulso com a fundação de uma typographia em 
Christiania, que editará a «Norvega Esperantista Gazeto» e 
obras em Esperanto.

Polonia. — Fundou-se em Lodza primeira sociedade 
filial a «Pola Esp Societo:» Em uma das mais importantes es
colas de Varsovia foram introduzidos cursos obrigatorios de 
Esperanto. ,

K rança.—Fundou-se definitivamente em Paris a «So- 
cieté Française Esperanto—Cruix Rouge»—O congresso de 
commerciantes franeezes reunido em Puy exprimiu desejo de 
que as ligas commerciaes uzassem em suas relações entre 
outros esse idioma internacional.—Para os exames de Esperanto 
realizados em Julho na cidade de Lille inscreveram-se 377 
alumnos, dos quaes 358 foram approvados.—Appareceu em 
Beziers uma revista especial dedicada a Philatelia.—A secção 
frauceza da Liga Maritima Esperantista recebeo a adhesão dos 
Vice-Almirantes Bayle e Gigon e o Ministro da Marinha au
torizou a introducção de livros esperantistas nas bibliothecas 
de todos os estabelecimentos navaes.

Uel^icii.—Fundou-se a Associação Internacional de 
Espiritistas.—O «Belga Sonorilo» não é mais o orgam da Belga 
Ligo, que substitui© a antiga Directoria.

Allemanha.—Sua Magestade Frederico Augusto, 
Rei da Saxonia deu ao 4o. Congresso Internacional Esperan
tista a honra de ser seu protector.—Foi levada á scena no 
theatro real de Dresde por uma companhia de autores celebres 
a tragedia de Goethe «Ifigenio en Taurido», traduzida para o 
esperanto pelo Dr. Zamenhof, a qual obteve um successo 
collossal. - As gazetas diarias da Allemanha em longos artigos 
trataram detalhadamente do congresso de Dresde.—O chefe de 
policia dessa cidade ordenou que todos os policias que estu
daram o Esperanto tragam sempre na manga do uniforme o 
respectivo distinctívo.—Fundou-se na capital da Saxonia o Es-
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peranto-Iustituto, sob a direcção do Dr Schramim. Na lista 
dos alumnos já se inscreveram mais de 1000 pessoas.

Austria.—Em Carlsbad será brevemente levada á 
scena a opera «Sorcistino» de Stoeler, escripta em Esperauto.

—Na Academia Commercial da Cracovia foram introdu
zidos cursos obrigatorios de Esperanto. O ministerio da guerra 
permittio qne os ofliciaes e empregados militares podessem 
adherir á «Esperanto Unigo» de Vienna.

Hungria. — Acaba de apparecer á «Polica Re
vuo», orgão mensal dos policias esperantistas. Acha-se em 
preparo o diccionario technicó de terminologia policial.

Hespanha. Foi aceito o convite clos esperantistas 
de Barcelona para que o õ° Congresso Internacional se realise 
nessa cidade. Reina ahi grande enthusiasmo e já começam os pre
parativos para esse congresso, cujo successo parece indiscutível. 
O prefeito offereceu uma subvenção annual de 2000 pesetas para 
cursos officiaes de Esperanto.

Italia. — O annuario esperantista italiano nos mostra 
que ha adeptos da lingua intei nacional em 192 lugares desse 
paiz. — O presidente da commissão de reforma das escolas, 
tornou-se fervoroso amigo do Esperanto.

Bulgaria. —De 26 a 28 de Julho realisou-se em 
Sumen o 3o congresso organizado pela «Bulgara Ligo» Esperan
tista de Tirnovo, ao qual compareceram 400 adeptos entre os 
quaes se notaram muitos rumanios. Uma das resoluções desse 
congresso foi a declaração de fidelidade ao Fundamento. 
O 4° congresso realisar-se-ha em Sofio.

Japão. — O Dr. Kroita, professor da Universidade de 
Tokio, foi o delegado dos pacifistas no congresso de Londres, 
onde fallou em Esperanto, e dos esperantistas japonezes no con
gresso de Dresde. A este congresso compareceu igualmente um 
delegado official do governo japonez.

Tuninia. — Fundou se um grupo em Mahdia. — 
A « Action Francaise » publicou uma interessante carta que 
declara que já se trocam nesse paiz muitas cartas commerciaes e 
scientificas por meio da lingua internacional.

Algeria. -Realisar-se-ha em Alger um congresso 
internacional de climatologia no qual serão permittidos dis
cursos em Esperanto

ECstadOís Unidos. — O Io congresso esperantista 
americano realisado em Chautauqua na 2a quinzena de Julho 
foi um grandioso successo, que attesta o admiravel progresso do 
Esperanto nesse paiz. Assistiram delegados de quasi todos os 
Estados inclusive do Canadá. — No proximo anno realizar-se-ha 
também em Chautauqua um congresso intern cional, cujo suc
cesso collossal desde já auguramos. A «Pennsylvania Esperanto 
Association» conta actualmente cerca de 1200 socios. — Existe 
em Indiano um grupo esperantista de creanças, «La Felica 
Klubo», cujo presidente tem apenas õ annos de edade.

JVLexico. - Já existem nesse paiz 3 jornaes de propaganda, 
a saber: O «Verda Stelo», que entrou no seu 2o anno de existência 
e augmentou de formato, o «Esperanta Gazeto», publicado em 
Guadalajara e o «Meksika Revuo», orgão da Academia Zame
nhof.—Em Setembro ultimo na sessão solemne annual da Socie
dade de Medicina «Pedro Escobedo», presidida pelo ministro da 
Instrucção Publica, Dr. A. Vargas leu um discurso sobre o 
Esperanto em suas relações com a sciencia medica. O discurso 
produziu excellente impressão.

Republica Argentina.— Fendou-se em Buenos 
Aires a «Sudamerika Biblioteko Esperanta», que publicará 
trimestralmente ao menos uma obra dos mais famosos litteratos 
sul a uericanos.

<?liile. — Graças ao appoio de V. Letelier, reitor da 
da Universidade do Chile e de outras pessoas eminentes, conse
guiram os esperantistas chilenos que o esperanto fosse inscripto 
entre os themas de que se occupará especialmente o Congresso 
Scientifico Pan americano, que se abrirá, sob os aŭspicios do 
governo chileno, a 25 de Dezembro proximo.

A. C. F.

NOVAJ GAZETOJ
La du Steloj—Jare 5 fr. — 1437 calle de la Cate

dral, Santiago do Chile.
Frateco — Jare 0,75 f. — J. Ltinemann, van der 

Neerstraat, 40, Hago (Holando).

La Spritulo — monata gazeto por .serco, humoro 
kaj satiro — Jare 3 f. — Bereiter kaj Meissner, 30 
Johannigasse, Leipzig (Germanujo).

Tra la Filatelio — Jare 2,5 f. — Fize au Patissou, 
Beziers (Francujo).

Hispana revuo — Jare 3,25 f.—strato EHiegaray, 
17, Ia Madrid.

L'Informilo — 8 rue de Roma,Calais (Francujo).
La Stelo de 1'Oriento — 1, Pretoria street, Cal

cutta (Hindujo).
Esperanta Gazeto — Jare 1,00 f. Ap. 114, Gua

dalajara (Meksilando).
The Esperanto Student — 22 Meadou Road, 

Rutherford, N. J. (Usono).
Informaj Raportoj — Jare 2,5 f. — Bandgasse 

31, Wien VÍI/1.
La Espero — 032 E. Grand Ave., Des Moines, 

Iowa, (Usono).

Cekoj Internaciaj
La direkcio de « Esperanto » sendis al ni 2 speci

menajn ĉekojn internaciajn, kies valoro estas mon
trita per spesmiloj.

Tiuj ĉekoj estas skribitaj esperante kaj eldonitaj 
de la « Bankverein Suisse» kaj Sroj Ern. Pirtel kaj 
Ki0, Genève.

lli estas bonaj propagandiloj haveblaj laŭ peto 
kaj senpage ĉe » Esperanto — Ĵurnalo », 8, rue Bovy 
—Lysberg, Ĝenevo.

Raporteto
La ĵus aperinta numero 3 de la Leipziga «Spri

tulo» montriĝas multe pli perfekta ol la du unuaj. 
La titola paĝo alportas komikegan bildon pri la 
Esperanto-vilaĝo malsukcesinta «Weisser Ilirsch». 
Impresega estas belega bildo pri perfido kontraŭ nia 
majstro. La bone ilustrita humoraĵo : «la kvietigis
tino» same kiel la ĉarmega satiro «Antipelino» estas 
ambaŭ treege legindaj. La dezirita internacieco de 
«la spritulo» montriĝas klare per li kunlaborantoj 
diverslandaj, kies humoraĵoj ebligas interesan kom
paron inter la gustoj de la 7 spritamantaj nacioj tie 
ĉi reprezentitaj ; jen stranga vetbatalado ne trovebla 
aliloke. Kiu volonte ridas kaj sin amuzas, samtempe 
lernante senpene, postulu tiun ĉi numeron ĉe Richard 
Brescli, Leipzig, Germanujo : kosto (entenate send
listoj) 15 sd.

KORESPONDADO
Deziras korespondi per ilustritaj poŝtkartoj en 

Rio de Janeiro :
Sinjorino Etelvina Boiteux, rua da Estrella 12 c.
Fraŭlino Irene Amelia Santos, rua Dr. Dias da 

Cruz 77. .
Fraŭlino Cecilia Muniz, rua da Luz 13.

Ĉiuj esperantistoj devas aĉeti sian meblaron ĉe 
la «Exposição», strato S. José 77.

Italaj ĉiaspecaj—produktaĵoj precipe por dona
coj en la okazo de la Kristnaskaj festoj. Petu 16-paĝan 
prezaron per duobla poŝtkarto al firmo A. Tellini 
Figli, Bologna, Mura d’Azeglio 600, Italujo.

7'yp. do ''Jornal do Commercio'
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